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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 

CZĘŚĆ I – ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA 

Szkoły/Przedszkola* w sprawie przyznania wsparcia w ramach  

Projektu pn. ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, realizowanego w latach  

2013-2015 na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego.  

 
Ja niżej podpisany/a .....……………………………………….…………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko)  

reprezentujący szkołę/przedszkole* ………………………………………………………. 

 

............................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/przedszkola)  

oświadczam, co następuje:  

1. Zgłaszam chęć udziału reprezentowanej przeze mnie szkoły/przedszkola*  

w Projekcie unijnym pn. ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”, realizowanego na terenie powiatu 

bieruńsko - lędzińskiego. 

2. Zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość 

systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.  

 

3. Zobowiązuję się do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie po 

zakwalifikowaniu szkoły/przedszkola* do projektu. 

* właściwe zaznaczyć
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CZĘŚĆ II - ANKIETA REKRUTACYJNA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA: 

Organ prowadzący - Gmina 
 

 

Nazwa i adres szkoły/przedszkola 
 

 

Numer telefonu i adres e-mail 
 

 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 
 

 

w tym kobiet  

w tym mężczyzn  

Liczba uczniów/wychowanków 

ogółem w roku 2013/2014 

 

Średni wynik sprawdzianu  

w roku 2012 (według OKE)
1
 

 

Średni wynik egzaminu 

gimnazjalnego w roku 2012 

(według OKE)
2
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Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym  

do Projektu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

.........................................   ………………………….     ......................................... 
 (miejscowość, data)         pieczątka szkoły/przedszkola       (czytelny podpis dyrektora) 

 

 

 

                                                           
1 dotyczy tylko szkół podstawowych 
2 dotyczy tylko szkół gimnazjalnych 


